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Фондација за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ – Македонија

Драги пријатели на Фондацијата „Чекор по чекор“,

Нашиот тим ве поздравува со последното издание на
електронскиот билтен за оваа учебна година. Уживајте во
летото и не заборавајте да понесете и книга каде и да одите :)
Поздрав од тимот

ОНДАЦИЈА ЗА ОБРАЗОВНИ И КУЛТУРНИ ИНИЦИЈАТИВИ
FOUNDATION FOR EDUCATION AND CULTURAL INITIATIVES

STEP BY STEP

Биро за развој на образованието
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ОНДАЦИЈА ЗА ОБРАЗОВНИ И КУЛТУРНИ ИНИЦИЈАТИВИ
FOUNDATION FOR EDUCATION AND CULTURAL INITIATIVES

EARLY CHILDHOOD PROGRAM

STEP BY STEP

Roma Parenting Support Projects

Проект на УСАИД
„Со читање до лидерство“

Проект за професионален
и кариерен развој
на наставниците

Студија на
почетна состојба

УПАТСТВО ЗА
СЛЕДЕЊЕ И
ПЛАНИРАЊЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНИОТ
РАЗВОЈ НА
НАСТАВНИЦИТЕ

со ЕГРА и ЕГМА
Соработка со
педагошките
факултет и

Проект „Подобро родителство
за подобар успех на
ромските деца“

Kако го
прославивме
Ѓурѓовден

Придружете ни се на:

„ Ч и т ње т о и м те м т и к т
с е з б в ни“
во Градски парк – Скопје

Ра дост во у чи л иш н и те д вор ов и!

По д го т в е н и
з а ч и та е
п р е к у л ењ
то !

ОДРЖАНА ТРКАЛЕЗНА МАСА ЗА

Kаталогот на
основни
професионални
компетенции на
стручните
соработници
www.stepbystep.org.mk

ОДРЖАНИ OБУКИ
ЗА АКТИВИСТИТЕ
ОД ПАРТНЕРСКИТЕ
НЕВЛАДИНИ
ОРГАНИЗАЦИИ
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Проект на УСАИД „Со читање до лидерство“
Јазична и математичка писменост за интелектуален развој
ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА ПРОЦЕНА НА ПОЧЕТНАТА ЈАЗИЧНА И МАТЕМАТИЧКА
ПИСМЕНОСТ ЗА ПРВ ПАТ СПРОВЕДЕНИ ВО МАКЕДОНИЈА
По неколку месеци подготовки и обуки, студијата за процена на почетната состојба на постигањата
по читање и математика во почетните одделенија се спроведе од 19-ти до 30-ти мај. Беа извршени
околу 4000 процени на јазичната и математичката писменост кај ученици од второ и трето
одделение од 41 одбрано училиште од сите региони во Македонија.
Вкупно 83 тестирачи кои работат како педагози, психолози или наставници во избраните
училишта, како и двајца дефектолози од ПОУ „Маца Овчарова“ – Велес ги вршеа процените на
избран примерок од над 2000 ученици од второ и трето одделение. Задавањето на инструментите
за процена на јазичната и математичката писменост (ЕГРА и ЕГМА) беше следено од страна на 21
набљудувач, односно советници од Државниот испитен центар, професори од наставничките
факултети, наставници, педагози и психолози кои учествуваа во изработката на ЕГРА и ЕГМА
инструментите, како и образовните координаторки од Фондацијата „Чекор по чекор“.
Во периодот кој следи податоците ќе бидат анализирани и продискутирани со сите засегнати
страни во образованието. Врз основа на резултатите, проектот ќе планира и обуки за унапредување
на вештините на наставниците, во согласност со нивните потреби.

Проектот „Со читање до лидерство“ им се заблагодарува на сите кои се
вклучија во оваа студија, а особено на педагозите, психолозите,
наставниците, како и на учениците, за нивниот значаен придонес во
процесот на собирање податоци.
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С О РА Б О Т К А С О
П Е Д А Г О Ш К И Т Е ФА К УЛ Т Е Т И

Проектот „Со читање до лидерство“ потпиша меморандум за соработка со
педагошките факултети од Скопје, Штип и Битола, како и со Институтот за
педагогија при Филозофскиот факултет – Скопје. Во периодот од 29-ти април до
8-ми мај, тимот на проектот организираше обуки за користење на алатките за
процена на јазична и математичка писменост, ЕГРА и ЕГМА, за студентите од
овие факултети. Некои од студентите заедно со своите професори се вклучија и
во набљудувањето на самите процени на терен, но и во активноста за вклучување
на семејството и заедницата која проектот ја организираше во Струмица.
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Проект на УСАИД „Со читање до лидерство“
ве кани на настан по повод крај на учебната година:

„ Ч и т ње т о и м те м т и к т

с е з б в ни“

8-ми јуни, 11:00 – 15:00 ч.

Гр дски п рк, к ј „Школк “
Да го означиме крајот на оваа учебна година со забавен настан во парк.
Читање со познати актери и интересни математички предизвици се
само дел од активностите.
*Понесете книги и сликовници кои веќе ги имате прочитано и направете
размена со сликовници и книги кои ќе ги донесат останатите учесници.
Ве очекуваме на неделно забавно учење низ дружба!
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Ра дост во у чи л иш н и те д вор ов и !

Доколку искомбинираме сонце, библиотека на тркала полна книги и голем број ученици, ќе добиеме
забавен настан во училишен двор со нашeто магично комбе. Во текот на мај посетивме неколку училишта во
Струмица, Дебар и Велес. Во ОУ „Видое Подгорец“ – Струмица и ОУ „Братство Единство“ – Дебар учениците
поминаа сесија забавно читање со познати актери и ги истражуваа содржините на полиците во нашето
магично комбе. На крајот на мај, нашата Библиотека на тркала беше паркирана во дворот кој го делат ПОУ
„Маца Овчарова“ – Велес и ОУ „Јордан Хаџиконстантинов Џинот“ во Велес. Учениците имаа можност да
поминат неколку часа читање, решавање математички задачи и да се изразуваат преку ликовна уметност,
но и да читаат сликовници заедно со актерите Соња Стамболџиоска и Мартин Јорданоски.

сликовници

книги

математички игри

По д го т в е н
з ч ит њ и
п ре ку е е
л т о!
И овој месец, „Со читање до лидерство“ споделува со
вас две нови интересни приказни. Тоа се сликовниците:
„Кралот Бен“ и „Бурсунсул и Паскулина“ кои можете
бесплатно да ги симнете од:
http://stepbystep.org.mk/biblioteka.
Ве потсетуваме дека во библиотеката може да најдете и други сликовници и
материјали кои ги објавувавме изминативе месеци, а се достапни за читање.

За сите дополнителни прашања во врска со активностите на
Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“,
контактирајте ја Ана Димовска, координатор за комуникации,
преку е-пошта на: ana@stepbystep.org.mk
БР. 7
или моб: 072/ 307-321.
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USAIDза
Teacher
Professional
and Career
Development
Project
Проект
професионален
и кариерен
развој
на наставниците

ФОРМИРАНА РАБОТНА ГРУПА ЗА ПОДГОТОВКА
НА НАСОКИ ЗА МЕНТОРСКА ПРОГРАМА
На 9-ти мај во Хотелот ТЦЦ Гранд Плаза започна со работа групата за изготвување Упатство за
следење и планирање на професионалниот развој на наставниците и продолжи со работа на 17- мај.
Членовите на групата се заложија да ги опишат фазите од процесот со што започна процесот на
подготовка на Упатството. Работата на оваа група продолжува и во следниот период.
На 27 мај во хотелот ТЦЦ Гранд Плаза се одржа дискусија за Каталогот на основни професионални
компетенции на стручните соработници со претставници од факултетите кои образуваат кадар за
стручни соработници во училиштата.

ОДРЖАНА

По вклучување на сугестиите кои произлегоа од
ТРКАЛЕЗНА МАСА ЗА тркалезната маса, ажурираниот Каталог, заедно со
Каталогот на професионални стандарди за стручен
КАТАЛОГОТ НА
соработник советник и стручен соработник ментор
ќе биде испратен до сите училишта за повратна
ОСНОВНИ
информација.
ПРОФЕСИОНАЛНИ
гне до вас, ве
ти
с
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СОРАБОТНИЦИ
За повеќе информации за компонентата „Наставнички компетенции“
обратете со до коодринаторот Ана Стојанов
преку е-пошта на: ane@stepbystep.org.mk
или моб: 072/ 307-327.
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EARLY CHILDHOOD PROGRAM
Roma Parenting Support Projects

Во текот на месец мај, во Центрите за поддршка на деца

Проект
„Подобро
родителство
за подобар
успех на
ромските
деца''

и родители се организираа активности и креативни игри
за децата и нивните семејства кои за тема го имаа
ромскиот празник Ѓурѓовден. Децата зборуваа и твореа за
традициите и обичаите во своите семејства и заедницата.

КАКО ГО
ИВМЕ
В
А
Л
С
О
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ДЕН
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ОДРЖАНИ OБУКИ ЗА АКТИВИСТИТЕ ОД ПАРТНЕРСКИТЕ НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ
За активистите од партнерските невладини организации, Зорица Трикиќ, Виш програмски менаџер при
Меѓународната асоцијација „Чекор по чекор“ и Координатор на мрежата на ромски практичари кои работат на раниот
детски развој, одржа обука на следниве теми: Принципи на работа со деца на рана детска возраст, Практики насочени
кон децата, Рефлексија на практиката, Писменост и јазик, Столбови на родителството и Позитивна дисциплина.
Воедно се одржа и иницијален состанок на група ромски невладини организации со цел формирање на Македонска
мрежа за обука и професионален развој за практичари во областа на раниот детски развој, која има за цел градење и
унапредување на капацитетите на стручни лица и активисти кои работат со Роми на прашања на раниот детски развој.
За повеќе информации за Проектот „Подобро родителство за подобар успех на ромските деца“
обратете со до Елена Мишиќ, координатор на проектот, преку е-пошта на: elena@stepbystep.org.mk
или Мајда Јошевска, координатор за образование, преку е-пошта на: majda@stepbystep.org.mk

Фондација за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ – Македонија
бул. Партизански одреди бр.72а, 1000 Скопје, Македонија
тел: + 389 2 30 77 900
www.stepbystep.org.mk
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